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 ايٛفاٜا نتاب     

 

 

 َا األفٌ يف ايٛفٝ٘ يف م٤ٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ ؟

ص ٚقاٍ تعاىل 180األفٌ ؾٝٗا : ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع . قاٍ اهلل تعاىل : نتب عًٝهِ إسا سنض أسزنِ املٛت إٕ تضى خرًيا ايٛف١ٝ اآل١ٜ ط ايبكض٠ : 

 ص . 11: َٔ بعز ٚف١ٝ ٜٛف٢ بٗا أٚ رٜٔ ط ايٓغا٤ : 

عبزايرب : أمجعٛا ع٢ً أْٗا غري ٚادب١ ، إال ع٢ً َٔ عًٝ٘ سل ٚأَا ايغ١ٓ ؾشزٜح ابٔ عُض ٚععز ٚغريُٖا ، ٚأمجعٛا ع٢ً دٛاطٖا ، قاٍ ابٔ -

ْهري .  بػري ب١ٓٝ ، إال طا٥ؿ١ ؽشت ؾأٚدبتٗا ، صٟٚ عٔ ايظٖضٟ ٚأبٞ دلًظ ، ٖٚٛ قٍٛ راٚر . ٚيٓا : إٔ أنجض ايقشاب١ مل ٜٛفٛا ، ٚمل ٜٓكٌ بشيو

 ُض : ذلٍُٛ ع٢ً َٔ عًٝ٘ ٚادب . قاي٘ يف ايؾضح .ٚأَا اآل١ٜ : قاٍ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض : ْغدتٗا آ١ٜ املرياخ ٚسٝح ابٔ ع

 أسنض ْٛعٞ ايٛفاٜا ؟ َع سنض سهِ نٌ ْٛع ؟

 ايٓٛع األٍٚ : ٚفٝ٘ ع٢ً سكٛم : ٚسهُٗا ٚادب١ . حلزٜح ابٔ عُض. 

ا آ١ٜ املرياخ . ايٓٛع ايجاْٞ : ٚف١ٝ يٝغت ع٢ً سكٛم : ٚسهُٗا َغتشب١ ٚيٝغت ٚادب١ . ْغدتٗ

 

 ممٔ تقض ايٛفٝ٘ ؟ 

 تقض ايٛفٝ٘ َٔ نٌ عاقٌ مل ٜعأٜ املٛت ألٕ أبا بهض ٚف٢ باخلالؾ١ يعُض ، ٚٚف٢ بٗا عُض ألٌٖ ايؾٛص٣ ٚمل ٜٓهضٙ َٔ ايقشاب١ َٓهض . ٚعٔ-

بع١ َٔ ايقشاب١ : َِٓٗ عجُإ ، ٚاملكزار ، ٚعبزايضمحٔ بٔ عٛف ، ٚابٔ َغعٛر ، عؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ ٖؾاّ بٔ عض٠ٚ قاٍ : أٚف٢ إىل ايظبري ع

ؾهإ حيؿغ عًِٝٗ أَٛاهلِ ، ٜٚٓؿل ع٢ً أٜتاَِٗ َٔ َاي٘ . 

 

 ٌٖ تقض ايٛفٝ٘ عٓز املٛت ؟

ال متٌٗ ست٢ إسا بًػت احلًكّٛ قًت : يؿالٕ نشا ، ٚيؿالٕ نشا ، ٚقز نإ يؿالٕ ؾإٕ عأٜ املٛت مل تقض ٚفٝت٘ ، ألْ٘ ال قٍٛ ي٘ . ٚيف احلزٜح ٚ -

ٚاملضار : قاصبت بًٛؽ احلًكّٛ ، إس يٛ بًػت٘ سكٝك١ مل تقض ٚفٝت٘ ، ٚال فزقت٘ ، ٚال  -إَا َٔ عٓزٙ ، أٚ سها١ٜ عٔ اخلطابٞ  -قاٍ يف ؽضح َغًِ : 

ؽ٧ َٔ تقضؾات٘ باتؿام ايؿكٗا٤ . 

 

 ٌٖ ػٛط ايٛفٝ٘ َٔ ايقيب ؟ 

 أيؿًا ٚيٛ ممٝظًا ألٕ فبًٝا َٔ غغإ أٚف٢ إىل أخٛاي٘ ؾضؾع إىل عُض ؾأداط ٚفٝت٘ صٚاٙ ععٝز . ٚيف املٛطأ سلٛٙ ٚؾٝ٘ ًإ ايٛف١ٝ بٝعت بجالثني-

 أدظْا ٚفٝت٘ ٖٚشٙ قق١ إؽتٗضت ؾًِ تٓهض . ٚقاٍ ؽضٜض ٚعبزاهلل بٔ عتب١ : َٔ أفاب احلل 

 ٌٖ ػٛط ايٛف١ٝ َٔ ايغؿٝ٘ ؟

قً٘. أٚ عؿًٝٗا ألْ٘ إمنا سذض عًٝ٘ ، حلؿغ َاي٘ ٚيٝػ يف ٚفٝت٘ إماع١ ي٘ ، ألْ٘ إٕ عاـ ؾٗٛ ي٘ ، ٚإٕ َات مل حيتر إىل غري ايجٛاب ، ٚقز س-

 

 ػٛط ايٛف١ٝ َٔ ايطؿٌ أٚ اجملٕٓٛ ؟ ٌٖ 

ٚأَا ايطؿٌ ٚاجملٕٓٛ ؾال ػٛط ٚفٝتُٗا يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ . قاي٘ يف ايؾضح . -

 

 مبا تقض ايٛفٝ٘ ؟

٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، إىل عُاي٘ . ٚنشا اخلًؿا٤ ٚنتب ، فً -ٜٚأتٞ  -ٚتقض ايٛف١ٝ بًؿغ َغُٛع َٔ املٛفٞ بال خالف ، ٚغط ، حلزٜح ابٔ عُض -

قاٍ : ٚال إىل ٚالتِٗ باألسهاّ اييت ؾٝٗا ايزَا٤ ٚايؿضٚز رلت١َٛ ، ال ٜزص٣ ساًَٗا َا ؾٝٗا ٚسنض أبٛ عبٝز إعتدالف عًُٝإ عُض بٔ عبزايعظٜظ ، 

تبٕٛ يف فزٚص ٚفاٜاِٖ : بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ . ٖشا َا ْعًِ أسزًا أْهض سيو َع ؽٗضت٘ ؾٝهٕٛ إمجاعًا . قاي٘ يف ايؾضح . ٚعٔ أْػ ناْٛا ٜه
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اهلل ٜبعح َٔ أٚف٢ ب٘ ؾالٕ ابٔ ؾالٕ : ٜؾٗز إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسزٙ ال ؽضٜو ي٘ ، ٚإٔ ذلُزًا عبزٙ ٚصعٛي٘ ، ٚإٔ ايغاع١ آت١ٝ ال صٜب ؾٝٗا ، ٚإٔ 

ِٓٗ ، ٜٚطٝعٛا اهلل ٚصعٛي٘ إٕ ناْٛا َؤَٓني ، ٚأٚفاِٖ مبا أٚف٢ ب٘ إبضاِٖٝ يف ايكبٛص ، ٚأٚف٢ َٔ تضى َٔ أًٖ٘ إٔ ٜتكٛا اهلل ، ٜٚقًشٛا سات بٝ

ص صٚاٙ ععٝز ٚصٚاٙ ايزاصقطين بٓشٛٙ.  132بٓٝ٘ ٜٚعكٛب : ٜا بين إٕ اهلل افطؿ٢ يهِ ايزٜٔ ؾال متٛتٔ إال ٚأْتِ َغًُٕٛ طايبكض٠ : 

 

  ساي١ ثبٛتٗا؟ َا سهِ ايعٌُ بايٛفٝ٘ يف

ٚجيب ايعٌُ بايٛف١ٝ إسا ثبتت ، ٚيٛ طايت َزتٗا َا مل ٜعًِ صدٛع٘ عٓٗا ، ألٕ سهُٗا ال ٜظٍٚ بتطاٍٚ ايظَإ . -

 

 أسنض َكزاص ايٛفٝ٘ ؟ 

ٛ إٔ ايٓاؼ غنٛا َٔ ايجًح يكٍٛ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٛ املاٍ ايهجري عضؾًا قاٍ ابٔ عباؼ ٚررت ي -ؾتغٔ ايٛف١ٝ غُػ َٔ تضى خريًا 

.  ٚايجًح نجري َتؿل عًٝ٘ . ٚعٔ إبضاِٖٝ : ناْٛا ٜكٛيٕٛ : فاسب ايضبع أؾنٌ َٔ فاسب ايجًح ، ٚفاسب اخلُػ أؾنٌ َٔ فاسب ايضبع صٚاٙ ععٝز

تعاىل : ٚاعًُٛا أمنا غُٓتِ َٔ ؽ٤ٞ ؾإٔ هلل مخغ٘ ط األْؿاٍ :  ٚأٚف٢ أبٛ بهض ايقزٜل باخلُػ ، ٚقاٍ : صمٝت مبا صمٞ اهلل ب٘ يٓؿغ٘ ٜضٜز قٛي٘

بعٛا ص ٚقاٍ عًٞ ، صمٞ اهلل عٓ٘ ألٕ أٚفٞ باخلُػ أسب إيٞ َٔ ايضبع ٚعٔ ايعال٤ قاٍ : أٚف٢ أبٞ إٔ أعاٍ ايعًُا٤ أٟ ايٛف١ٝ أعزٍ ؟ ؾُا تتا 41

عًٝ٘ ؾٗٛ ٚف١ٝ ، ؾتتابعٛا ع٢ً اخلُػ. 

 

 أسنض أسهاّ ايٛف١ٝ ؟

 ٚتهضٙ يؿكري ي٘ ٚصث١ ذلتادٕٛ ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : إْو إٔ تشص ٚصثتو أغٓٝا٤ ، خري َٔ إٔ تزعِٗ عاي١ً ٜتهؿؿٕٛ ايٓاؼ -

 ٚتباح ي٘ إٕ ناْٛا أغٓٝا٤ ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ ابٔ َٓقٛص . 

ٚػب ع٢ً َٔ عًٝ٘ سل بال ب١ٓٝ حلزٜح ابٔ عُض َضؾٛعًا : َا سل اَض٨ َغًِ ي٘ ؽ٧ ٜٛفٞ ب٘ ٜبٝت يًٝتني إال ٚٚفٝت٘ َهتٛب١ عٓز صأع٘ -

 َتؿل عًٝ٘ .

ل عت١ ٚؼضّ ع٢ً َٔ ي٘ ٚاصخ بظا٥ز عٔ ايجًح يٓٗٝ٘ ، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، ععزًا عٔ سيو َتؿل عًٝ٘ . ٚعٔ عُضإ بٔ سقني إٔ صداًل أعت 

ع١ ، ٚقاٍ ي٘ ممًٛنني ي٘ عٓز َٛت٘ ٚمل ٜهٔ ي٘ َاٍ غريِٖ ، ؾذظأِٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، أثالثًا ، ثِ أقضع بِٝٓٗ ، ؾأعتل إثٓني ، ٚأصم أصب

 قٛاًل ؽزٜزًا صٚاٙ اجلُاع١ إال ايبداصٟ 

ًامحز ، ٚأبٛ راٚر ، ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘ .  ٚيٛاصخ بؾ٧ َطًكًا ْك عًٝ٘ ، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ : ال ٚف١ٝ يٛاصخ صٚاٙ

 

 ٌٖ تقض ايٛفٝ٘ يٛاصخ ؟ َٚا سهِ سيو ٚعًت٘ ؟ 

 ٚتقض ايٛف١ٝ بظا٥ز عٔ ايجًح ، ٚيٛاصخ َع احلض١َ . -

١ ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعًا ٚتكـ ع٢ً إداط٠ ايٛصث١ حلزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعًا : ال ػٛط ٚف١ٝ يٛاصخ إال إٔ ٜؾا٤ ايٛصث-

 سلٛٙ ، صٚاُٖا ايزاصقطين .

ايٛف١ٝ  ٚألٕ املٓع حلل ايٛصث١ ؾإسا صمٛا بإعكاط٘ ْؿش . قاٍ ابٔ املٓشص : أمجعٛا ع٢ً أْٗا تبطٌ ؾُٝا طار ع٢ً ايجًح بضر ايٛصث١ ، ٚبضرِٖ يف - 

ضح . يًٛاصخ ، ٚإٕ أداطٚا داطت يف قٍٛ األنجض . سنضٙ يف ايؾ

 

 ٌٖ تقض ايٛف١ٝ ممٔ ال ٚاصخ ي٘ ظُٝع َاي٘ ؟ 

َعزّٚ. ٚتقض ايٛف١ٝ ممٔ ال ٚاصخ ي٘ ظُٝع َاي٘ . صٟٚ عٔ ابٔ َغعٛر ، ٚعبٝز٠ ، َٚغضٚم ، ألٕ املٓع َٔ ايظٜار٠ ع٢ً ايجًح حلل ايٛاصخ ، ٖٚٛ -

 

ُٜشزر ايٛصث١ ايؾضعٝني ؟   َت٢ 

 -ٚاإلعتباص بهٕٛ ممٔ ٚف٢ أٚ ٖٚب ٚاصثًا أٚ ال عٓز املٛت أٟ : َٛت َٛل ، ٚٚاٖب . قاٍ يف ايؾضح : ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾًا .

 

 َت٢ حيل يًٛاصخ صر أٚ إداط٠ ايٛف١ٝ ؟

أداطٖٚا ايٛصث١( أٚ ايضر بعزٙ أٟ : بعز َٛت٘ ، َٚا قبً٘ ال عرب٠ ب٘ . ْك عًٝ٘ . ٚباإلداط٠ )أٟ إْٗا ٚف١ٝ باط١ً 

 

 َاسا يف ساي١ اَتٓاع املٛفٞ ي٘ بكبٍٛ أٚ صر ايٛفٝ٘ بعز املٛت ؟  
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ط سك٘ َٔ ايٛف١ٝ يعزّ قبٛي٘ ، ٚألٕ املًو َرترر بٝٓ٘ ٚبني ؾإٕ اَتٓع املٛف٢ ي٘ بعز َٛت املٛفٞ َٔ ايكبٍٛ َٚٔ ايضر ، سهِ عًٝ٘ بايضر ٚعك-

ايٛصث١ ، ؾأؽب٘ َٔ ؼذض َٛاتًا ، ٚاَتٓع َٔ إسٝا٥٘ . 

 

 َاسا يف ساي١ قبٍٛ املٛفٞ ي٘ ايٛف١ٝ ثِ صرٖا ؟

بٍٛ نغا٥ض أَالن٘ إال إٔ ٜضم٢ ايٛصث١ بشيو ، ؾتهٕٛ ٖب١ً َٓ٘ هلِ تعترب ٚإٕ قبٌ ، ثِ صر يظَت ٚمل ٜقض ايضر ألٕ ًَه٘ قز إعتكض عًٝٗا بايك-

 ؽضٚطٗا . 

 ٚتزخٌ يف ًَه٘ َٔ سني قبٛي٘ نغا٥ض ايعكٛر ، ألٕ ايكبٍٛ عبب رخٛي٘ يف ًَه٘ ، ٚاحلهِ ال ٜتكزّ عبب٘ ، ؾال ٜقض تقضؾ٘ يف ايعني املٛف٢-

٘ هلا . بٗا قبٌ ايكبٍٛ ببٝع ، ٚال ٖب١ ٚال غريُٖا ، يعزّ ًَه

 

 ملٔ حيل منا٤ ايٛف١ٝ ؟ 

ؾُا سزخ َٔ منا٤ َٓؿقٌ قبٌ سيو ؾًٛصثت٘ أٟ : ٚصث١ املٛفٞ . ٚايُٓا٤ املتقٌ ٜتبعٗا نغا٥ض ايعكٛر ٚايؿغٛخ . -

 

 مبا تبطٌ ايٛف١ٝ ؟ 

 ٝا٤ : ٚتبطٌ ايٛف١ٝ غُغ١ أؽ

 بضدٛع املٛفٞ" يكٍٛ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: ٜػري ايضدٌ َا ؽا٤ يف ٚفٝت٘ . -1

 "بكٍٛ" نضدعت يف ٚفٝيت، أٚ أبطًتٗا ٚسلٛٙ 

ب٘، أٚ ؾعٌ ٜزٍ عًٝ٘" أٟ: ع٢ً ايضدٛع، نبٝع٘ َا ٚف٢ ب٘، ٚصٖٓ٘ ٖٚبت٘. قاٍ يف ايؾضح: ٚاتؿل أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ي٘ إٔ ٜضدع يف نٌ َا أٚف٢ "

، أٚ ن٘ إال ايعتل، ؾاألنجض ع٢ً دٛاط ايضدٛع. قاٍ ابٔ املٓشص: أمجع نٌ َٔ سلؿغ عٓ٘: أْ٘ إسا أٚف٢ يضدٌ بطعاّ، أٚ ب ؽ٤ٞ ؾأتًؿ٘، أٚ ٖٚب٘ٚيف بع

 ظاص١ٜ ؾأسبًٗا، أْ٘ صدٛع .

إال إٕ ناْت بكنا٤ رٜٓ٘، يبكا٤ اؽتػاٍ مبٛت املٛف٢ ي٘ قبٌ املٛفٞ" يف قٍٛ األنجض. قاي٘ يف ايؾضح، ألْٗا عط١ٝ فارؾت املعط٢ َٝتًا ؾًِ تقض،  -2

 ايش١َ ست٢ ٜؤر٣ ايزٜٔ. 

 بكتً٘ يًُٛفٞ قتاًل َنًُْٛا ٚيٛ خطًأ ، ألْ٘ ميٓع املرياخ ، ٖٚٛ آنز َٓٗا ؾٗٞ أٚىل-3

 بضرٙ يًٛف١ٝ بعز َٛت املٛفٞ ، ألْ٘ أعكط سك٘ يف ساٍ ميًو قبٛي٘ ٚأخشٙ -4

إسا بتًـ ايعني املعٝٓ٘ املٛف٢ بٗا قبٌ قبٍٛ َٛف٢ ي٘ ، ألٕ سك٘ مل ٜتعًل بػريٖا . قاٍ ابٔ املٓشص : أمجع نٌ َٔ أسؿغ عٓ٘ ع٢ً إٔ ايضدٌ -5

أٚفٞ ي٘ بؾ٧ ؾًٗو ايؾ٧ ، أْ٘ ال ؽ٧ ي٘ يف َاٍ املٝت . 

 

 ي٘ املٛف٢ باب

 ملٔ تقض ايٛفٝ٘ ؟

ًَعضٚؾًا ط تقض ايٛف١ٝ يهٌ َٔ ٜقض متًٝه٘ ، ٚيٛ َضتزًا أٚ سضبًٝا ، قاٍ يف ايؾضح : ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾًا ، يكٛي٘ تعاىل : إال إٔ تؿعًٛا إىل أٚي-1 ٝا٥هِ 

 ص قاٍ ذلُز بٔ احلٓؿ١ٝ ، ٚعطا٤ ، ٚقتار٠ : ٖٛ ٚف١ٝ املغًِ يًٝٗٛرٟ ٚايٓقضاْٞ .  6األسظاب : 

يف ايؾضح : ٚال ْعًِ خالؾًا يف فش١ ايٛف١ٝ يًشٌُ . أٟ: إسا عًِ ٚدٛرٙ سني ايٛف١ٝ . ؾإٕ إْؿقٌ َٝتًا بطًت ، ألْ٘ أٚ ال ميًو ، نشٌُ قاٍ -2

 الٜضخ . 

ٚب١ُٝٗ ٜٚقضف يف عًؿٗا ألٕ ايٛف١ٝ هلا أَض بقضف املاٍ يف َقًشتٗا ، ؾإٕ َاتت ايب١ُٝٗ املٛف٢ هلا قبٌ فضف مجٝع املٛف٢ ب٘ يف عًؿٗا -3

 ٛصث١ ، يتعشص فضؾ٘ إىل املٛف٢ ي٘ ، نُا يٛ صر َٛف٢ ي٘ ايٛف١ٝ . ، ؾايباقٞ يً

 ٚتقض يًُغادز ، ٚايكٓاطض ٚسلٖٛا نايجػٛص ، ٜٚقضف يف َقاحلٗا األِٖ ؾاألِٖ عُاًل بايعضف . -4

 ٚهلل ٚصعٛي٘ ، ٚتقضف يف املقاحل ايعا١َ نايؿ٤ٞ . -5

تٜٓٛض املغادز ، ٚبزؾٓ٘ يف ايرتاب : فضف يف تهؿني املٛت٢ . ٚبضَٝ٘ يف املا٤ : ٚإٕ ٚف٢ بإسضام ثًح َاي٘ فض ، ٚفضف يف ػُري ايهعب١ ، ٚ-6

 فضف يف عٌُ عؿٔ يًذٗار يف عبٌٝ اهلل تقشٝشًا يهالَ٘ سغب اإلَهإ . 

 أسنض ملٔ ال ٜقض هلِ ايٛفٝ٘ ؟

 ايهؿض ، ألْ٘ َعق١ٝ .  ٚال تقض يهٓٝغ١ ، أٚ بٝت ْاص أٚ َهإ َٔ أَانٔ-1
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 تٛصا٠ . أٚ نتب ايتٛصا٠ ٚاإلزلٌٝ ألُْٗا َٓغٛخإ ، ٚؾُٝٗا تبزٌٜ ٚقز غنب ايٓيب ، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ، سني صأ٣ َع عُض ؽ٦ًٝا َهتٛبًا َٔ اي-2

 أٚ ًَو أٚ َٝت أٚ دين ألِْٗ ال ميًهٕٛ ، أؽب٘ َا يٛ ٚف٢ حلذض . -3

ؽضط ، ؾإٕ نإ ثِ قض١ٜٓ أٚ غريٖا : أْ٘ أصار َعًٝٓا َُٓٗا ، ٚأؽهٌ فشت ايٛف١ٝ ، ٚأخضز املغتشل بكضع١ ؾ٢  ٚال ملبِٗ نأسز ٖشٜٔ ألٕ ايتعٝني-4

 قٝاؼ املشٖب . قاي٘ ابٔ صدب يف ايكاعز٠ اخلاَغ١ بعز املا١٥ .

 ايٛفٝ٘ ؟ ؾًُٔ تقض يف ٖش٠ احلاي١ ؟   َاسا يف ساي١ ٚفٝ٘ َٛفٞ ملٔ تقض ي٘ ايٛفٝ٘ ٚملٔ ال تقض ي٘

 ؾًٛ ٚف٢ بجًح َاي٘ ملٔ تقض ي٘ ايٛف١ٝ ، ٚملٔ ال تقض ي٘ نإ ايهٌ ملٔ تقض ي٘ ْك عًٝ٘ ، ألٕ َٔ أؽضن٘ َع٘ ال ميًو ، ؾال ٜقض ايتؾضٜو-

 َاسا يف ساي١ إٔ أٚف٢ املٛفٞ حلٞ َٚٝت عًِ َٛت٘ ؟ 

 هٔ يٛ أٚف٢ حلٞ َٚٝت عًِ َٛت٘ أٚ ال ، يًشٞ ايٓقـ ؾكط ألْ٘ أماف ايٛف١ٝ إيُٝٗا ، ؾإسا مل ٜهٔ أسزُٖا أٖاًل يًتًُٝو بطًت ايٛف١ٝ يفي-

ْقٝب٘ رٕٚ ْقٝب احلٞ ، خلًٛٙ عٔ املعاصض ، نُا يٛ نإ حلٝني ؾُات أسزُٖا

 

 هت٘ع ألٌٖ أٚف٢ ٚإسا ؾقٌ

 َاسا يف ساي١ إسا أٚف٢ ألٌٖ عهت٘ ؟ أٚ درياْ٘ ؟ 

 ٚإسا أٚف٢ ألٌٖ عهت٘ ؾألٌٖ طقاق٘ ساٍ ايٛف١ٝ ْك عًٝ٘ ، ألْ٘ قز ًٜشغ أعٝإ عهاْٗا املٛدٛرٜٔ حلقضِٖ . -

هشا ، ٖٚهشا ٚقاٍ أبٛ بهض : َغتزاص ٚجلرياْ٘ تٓاٍٚ أصبعني راصًا َٔ نٌ داْب ْك عًٝ٘ ، حلزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعًا : اجلاص : أصبعٕٛ راصًا ٖهشا ، ٖٚ

 أصبعني راصًا َٔ نٌ داْب ، ٚاحلزٜح ذلتٌُ . قاي٘ يف ايؾضح .

 فٓـ األمسا٤ ٚاأليؿاظ اييت تشنض ملٛف٢ هلِ ؟ 

 ٚايقػري ، ٚايقيب ، ٚايػالّ ، ٚايٝاؾع ، ٚايٝتِٝ : َٔ مل ٜبًؼ ؾتطًل ٖشٙ األمسا٤ ع٢ً ايٛيز َٔ ٚالرت٘ إىل بًٛغ٘ . 

 ٚاملُٝظ : َٔ بًؼ عبعًا . ٚايطؿٌ : َٔ رٕٚ عبع . ٚاملضاٖل : َٔ قاصب ايبًٛؽ قاٍ يف ايكاَٛؼ : صاٖل ايػالّ : قاصب احلًِ . 

 إىل ثالثني ع١ٓ . ٚايؾاب ، ايؿت٢ : َٔ ايبًٛؽ 

الثني إىل إسز٣ ٚايهٌٗ : َٔ ايجالثني اىل اخلُغني قاٍ يف ايكاَٛؼ : ايهٌٗ : َٔ ٚخط٘ ايؾٝب ، ٚصأٜت ي٘ ظاي١ ، أٚ َٔ داٚط ايجالثني ، أٚ أصبعًا ٚث

 ٚمخغني . 

 ٚايؾٝذ َٔ اخلُغني إىل ايغبعني ، ثِ بعز سيو ٖضّ إىل آخض عُضٙ . 

ص اآل١ٜ قاٍ يف ايهايف : ٚحيتٌُ ًإ خيتك ايعظاب 32ٚز ي٘ َٔ صدٌ أٚ إَضأ٠ قاٍ تعاىل : ٚأْهشٛا األٜا٢َ َٓهِ ط ايٓٛص : ٚاألِٜ ، ٚايعظب : َٔ ال ط

 بايضداٍ ، ٚاألٜا٢َ بايٓغا٤ ، ألٕ اإلعِ يف ايعضف ي٘ رٕٚ غريِٖ . 

 ٚايبهض: َٔ مل ٜتظٚز َٔ صدٌ ٚإَضأ٠ . 

 . ٚايجٝٛب١ : طٚاٍ ايبهاص٠ ، ٚيٛ َٔ غري طٚز نظٚاهلا بٝز ، أٚ ٚط٤ ؽب١ٗ ، أٚ ط٢ْ . ٚصدٌ ثٝب ٚإَضأ٠ ثٝب١ : إسا ناْا قز تظٚدا 

 ٚاألصاٌَ : ايٓغا٤ ايالتٞ ؾاصقٗٔ أطٚادٗٔ مبٛت أٚ سٝا٠ ألْ٘ املعضٚف بني ايٓاؼ . 

 ايٓؿض َٔ ثالث١ إىل عؾض٠ .  ٚايضٖط : َا رٕٚ ايعؾض٠ َٔ ايضداٍ خاف١ قاٍ يف نؾـ املؾهٌ : ايضٖط : َا بني ايجالث١ إىل ايعؾض٠ ٚنشا

 ؾإسا أٚف٢ يقٓـ ممٔ سنض رخٌ غِٓٝٗ ٚؾكريِٖ ، يؾٍُٛ اإلعِ هلِ ، ٚمل ٜزخٌ غريِٖ . 

 ب٘ املٛف٢ باب

 ٌٖ تقض ايٛف١ٝ ست٢ مبا ال ٜقض بٝع ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

 ٚايؾاصر ٚايطري باهلٛا٤ ٚاحلٌُ بايبطٔ ٚايًدي باينضع ألْٗا تقض باملعزّٚ ؾٗشا أٚىل ، تقض ايٛف١ٝ ست٢ مبا ال ٜقض بٝع٘ ، ناآلبل 

 ٚألٕ ايٛف١ٝ أدضٜت دلض٣ املرياخ ، ٖٚشٙ تٛصخ عٓ٘ . ٚيًُٛف٢ ي٘ ايغعٞ يف ؼقًٝ٘ ، ؾإٕ قزص عًٝ٘ أخشٙ إٕ خضز َٔ ايجًح . -

  -١ ، ؾإٕ سقٌ ؽ٧ ؾًًُٛف٢ ي٘ مبكتن٢ ايٛف١ٝ .ٚباملعزّٚ ، ى : مبا ؼٌُ أَت٘ أٚ ؽذضت٘ أبزًا أٚ َز٠ َعًَٛ

 إال محٌ األ١َ ؾكُٝت٘ ّٜٛ ٚمع٘ قاٍ ابٔ قٓزؼ : يعً٘ حلض١َ ايتؿضٜل ، ٚإٕ مل حيقٌ ؽ٧ بطًت ايٛف١ٝ ، ألْٗا مل تقارف ذلال ً. -

 ٚتقض بػري َاٍ نهًب َباح ايٓؿع ألٕ ؾٝ٘ ْؿعًا َباسًا ٚتكض ايٝز عًٝ٘ . -

  -ألْ٘ ٜغتقبض ب٘ ، غالف املغذز ؾإْ٘ حيضّ ؾٝ٘ . ٚطٜت َتٓذػ يػري َغذز ،
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 ٚتقض باملٓؿع١ املؿضر٠ ندز١َ عبز ٚأدض٠ راص ٚسلُٖٛا يقش١ املعاصم١ عٓٗا ناألعٝإ . -

 ٚتقض باملبِٗ ، نجٛب ٚعبز ٚؽا٠ ألْٗا إسا فشت باملعزّٚ ؾاجملٍٗٛ أٚىل . -

 ٜٚعط٢ َا ٜكع عًٝ٘ اإلعِ ألْ٘ ايٝكني ناإلقضاص ،

 َاسا يف ساي١ إٕ إختًـ اإلعِ بايعضف ٚاحلكٝك١ ايًػ١ٜٛ ؟ َع سنض أَج١ً ؟

 عًٝ٘ ؾإ إختًـ اإلعِ بايعضف ٚاحلكٝك١ ايًػ١ٜٛ : غًبت احلكٝك١ ألْٗا األفٌ ، ٚهلشا حيٌُ عًٝٗا نالّ اهلل تعاىل ، ٚنالّ صعٛي٘ ، ف٢ً اهلل 

 ٚمجاع١ : ٜكزّ ايعضف ألْ٘ املتبارص إىل ايؿِٗ . ٚعًِ . ٚاختاص املٛؾل

 :  أَج١ً

: سًبت ؾايؾا٠ ٚايبعري ٚايجٛص : إعِ يًشنض ٚاألْج٢ َٔ فػري ٚنبري ٜٚؾٌُ يؿغ ايؾا٠ اينإٔ ٚاملعظ ، يعُّٛ سزٜح يف أصبعني ؽا٠ً ؽا٠ ٜٚكٛيٕٛ -

 ايبعري : ٜضٜزٕٚ ايٓاق١ . 

-ص  32: ٚاحلقإ ٚاجلٌُ ٚاحلُاص ٚايبػٌ ٚايعبز : إعِ يًشنض خاف١ يكٛي٘ تعاىل : ٚأْهشٛا األٜا٢َ َٓهِ ٚايقاحلني َٔ عبارنِ ٚإَا٥هِ ط ايٓٛص -

 ٚايعطـ يًُػاٜض٠ . ٚقٌٝ يف ايعبز يًشنض ٚاألْج٢ . 

  -ٚاحلذض األْج٢ َٔ اخلٌٝ .

  -إلْقاف .ٚاألتإ ٚايٓاق١ ٚايبكض٠ : إعِ يألْج٢ قاي٘ يف ا

 ٚايؿضؼ ٚايضقٝل : إعِ هلُا أٟ : يشنض ٚأْج٢ . -

  -ٚايٓعذ١ : إعِ يألْج٢ َٔ اينإٔ ، ٚايهبؿ : إعِ يًشنض ايهبري َٓ٘ أٟ : َٔ اينإٔ .

 ٚايتٝػ : إعِ يًشنض ايهبري َٔ املعظ . -

. ٚمل تػًب احلكٝك١ ٖٓا ألْٗا فاصت َٗذٛص٠ ؾُٝا عزا ٚايزاب١ عضؾًا : إعِ يًشنض ٚاألْج٢ َٔ اخلٌٝ ٚايبػاٍ ٚاحلُري ألٕ سيو ٖٛ املتعاصف -

 األدٓاؼ ايجالث١، ًاؽاص إيٝ٘ احلاصثٞ . 

 إيٝ٘ املٛف٢ باب

 َا املكقٛر باملٛف٢ إيٝ٘ ؟

 ٖٚٛ املٓؿش ٚايٛنٌٝ بقضف ايٛفٝ٘ .

 اييت تقض بٗا ٚفٝ٘ املغًِ إىل املٛف٢ إيٝ٘ ؟َا ايقؿات 

إىل ال بأؼ بايزخٍٛ يف ايٛف١ٝ ملٔ قٟٛ عًٝ٘ ٚٚثل َٔ ْؿغ٘ ، يؿعٌ ايقشاب١ ، صمٞ اهلل عِٓٗ . صٟٚ عٔ أبٞ عبٝز٠ أْ٘ ملا عرب ايؿضات أٚف٢ -

 ؾٝٗا َٔ اخلطض . عُض ، ٚأٚف٢ إىل ايظبري عت١ َٔ ايقشاب١ ٚقٝاؼ قٍٛ أمحز إٔ عزّ ايزخٍٛ ؾٝٗا أٚىل ، ملا 

 تقض ٚف١ٝ املغًِ إىل نٌ:-

 عزٍ .  )إمجاعًا  ٚيٛ ظاٖضًا( أٟ : َغتٛصًا ظاٖض ايعزاي١ .  -4صؽٝز .    -3َهًـ .    -2َغًِ .    -1

 أٚ أع٢ُ ألْ٘ َٔ أٌٖ ايؾٗار٠ ٚايتقضف ، ؾأؽب٘ ايبقري . -

 أٚ إَضأ٠ ألٕ عُض أٚف٢ إىل سؿق١ . -

  -٘ ٜقض تٛنًٝ٘ ، ؾأؽب٘ احلض :أٚ صقٝكًا ي٘ أٚ يػريٙ ، ألْ

 يهٔ ال ٜكبٌ إال بإسٕ عٝزٙ ألٕ َٓاؾع٘ َغتشك١ ي٘ ، ؾال ٜؿٛتٗا عًٝ٘ بػري إسْ٘ . 

 ٚال تقض ٚف١ٝ املغًِ إىل ناؾض بػري خالف . قاي٘ يف ايؾضح. -

 ٚتقض َٔ ناؾض إىل ناؾض عزٍ يف رٜٓ٘ ألْ٘ ًٜٞ ع٢ً غريٙ بايٓغب ، ؾًٝٞ بايٛف١ٝ ناملغًِ . -

 رب ٚدٛر ٖشٙ ايقؿات عٓز ايٛف١ٝ ألْٗا ؽضٚط يًعكز ؾاعتربت ساٍ ٚدٛرٙ . ٜٚعت

 َت٢ ٜقض يًُٛفٞ إيٝ٘ ايتقضف يف ايٛف١ٝ ؟

 عٓز َٛت املٛفٞ : ٚاملٛت ألْ٘ إمنا ٜتقضف بعز َٛت املٛفٞ ، ؾاعترب ٚدٛرٖا عٓزٙ .

 ٌٖ يًُٛفٞ إيٝ٘ إٔ ٜكبٌ أٚ ٜعظٍ ْؿغ٘ ؟ 
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 ٚيًُٛف٢ إيٝ٘ إٔ ٜكبٌ . ٚإٔ ٜعظٍ ْؿغ٘ َت٢ ؽا٤ ألْ٘ َتقضف باإلسٕ نايٛنٌٝ .

 ٌٖ تقض ايٛف١ٝ َعًك١ ؟ 

 ٚتقض ايٛف١ٝ َعًك١ : نإسا بًؼ أٚ سنض أٚ صؽز أٚ تاب َٔ ؾغك٘ ؾٗٛ ٚفٝٞ ٚتغ٢ُ ايٛف١ٝ مُلٓتعض . 

ٌ أٚ : إٕ َات طٜز ؾعُضٚ َهاْ٘ . ٚتقض َؤقت١ : نظٜز ٚفٝٞ ع١ٓ ثِ عُضٚ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَرينِ طٜز ، ؾإٕ قتٌ ؾذعؿض ، ؾإٕ قت

 ٚايٛف١ٝ نايتأَري .  ؾعبزاهلل بٔ صٚاس١ صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ .

 ٌٖ جيٛط يًٛفٞ إٔ ٜٛفٞ إىل ْؿغني ؟

صدٌ ٚجيٛط إٔ ٜٛفٞ إىل ْؿغني ، ملا صٟٚ إٔ ابٔ َغعٛر نتب يف ٚفٝت٘ إٔ َضدع ٚفٝيت إىل اهلل ، ثِ إىل ايظبري ٚإبٓ٘ عبزاهلل ٚإٕ ٚف٢ إىل 

 إٔ ٜعظٍ األٍٚ ، ٚيٝػ ألسزُٖا اإلْؿضار بايتقضف إال إٔ جيعٌ سيو إيٝ٘ .ٚبعزٙ إىل آخض ؾُٗا ٚفٝإ ، إال 

 ٌٖ يًُٛف٢ إيٝ٘ إٔ ٜٛفٞ إىل غريٙ يتٓؿٝش ايٛف١ٝ ؟  

إٔ ٜٛفٞ ألْ٘ قا٥ِ َكاّ األب ؾًُو سيو  ٚيٝػ يًٛفٞ إٔ ٜٛفٞ إال إٕ دعٌ ي٘ سيو نايٛنٌٝ ، إختاصٙ أبٛ بهض ، ٖٚٛ ظاٖض نالّ اخلضقٞ . ٚعٓ٘ : ي٘

 ناألب ، قاٍ َعٓاٙ يف ايهايف . 

 َعًّٛ ؽ٧ يف إال ايٛف١ٝ تقض ٚال ؾقٌ

 ٌٖ تقض ايٛف١ٝ يف ؽ٧ غري َعًّٛ ؟

ٝ٘ نُا أَض ميًو املٛفٞ ؾعً٘ ألْ٘ أفٌٝ ٚايٛفٞ ؾضع٘ ، ٚال تقض ايٛف١ٝ إال يف ؽ٧ َعًّٛ يٝعًِ املٛف٢ إيٝ٘ َا ٚفٞ ب٘ إيٝ٘ يٝشؿع٘ ٜٚتقضف ؾ

 ٚال ميًو ايؿضع َا ال ميًه٘ األفٌ . 

ض نكنا٤ ايزٜٔ ٚتؿضٜل ايٛف١ٝ ٚصر احلكٛم إىل أًٖٗا نػقب ٚصعا١ٜ ٚأَا١ْ ، ٚنإَاّ أععِ ٜٛفٞ باخلالؾ١ نُا أٚف٢ أبٛ بهض يعُض ، ٚعٗز عُ-

 إىل أٌٖ ايؾٛص٣ . 

 أسنض َٔ مل تقض هلِ ايٓعض يف ٚف١ٝ ؟

 ٚال تقض ايٓعض يف أَض غري َهًـ َٔ أٚالرٙ ٚتظٜٚر َٛيٝات٘ ٜٚكّٛ ٚفٝ٘ َكاَ٘ يف اإلدباص . ٚال تقض ٚف١ٝ املضأ٠ بايٓعض يف سل أٚالرٖا-

 األفاغض ، 

٠ . قاٍ يف ايؾضح : ٚأَا َٔ ال ٚال١ٜ ي٘ عًِٝٗ ناإلخ٠ٛ ٚاألعُاّ ٚعا٥ض َٔ ٚال ٚف١ٝ ايضدٌ بايٓعض ع٢ً بايؼ صؽٝز يعزّ ٚال١ٜ املٛفٞ ساٍ احلٝا-

 إْت٢ٗ.عزا األٚالر ، ؾال تقض ايٛف١ٝ عًِٝٗ . ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾًا ، إال إٔ أبا سٓٝؿ١ ٚايؾاؾعٞ قاال : يًذز ٚال١ٜ ع٢ً إبٔ إبٓ٘ ٚإٕ عؿٌ . 

 ٍ إىل َٔ ال ٚال١ٜ ي٘ عًٝ٘ .ال باعتٝؿا٤ ايزٜٔ َع صؽز ٚاصث٘ ٚبًٛغ٘ ، إلْتكاٍ املا-

 ٌٖ َٔ ٚفٞ يف ؽ٧ ٜقض ٚفًٝا يف غريٙ ؟ 

 َٚٔ ٚفٞ يف ؽ٧ مل ٜقض ٚفًٝا يف غريٙ ألْ٘ إعتؿار ايتقضف باإلسٕ ، ؾهإ َكقٛصًا ع٢ً َا أسٕ ي٘ ؾٝ٘ نايٛنٌٝ . 

 نُٔ أدٓيب يف ساي١ تهًٝـ املٛفٞ إيٝ٘ ي٘ بقضف ايٛف١ٝ ؟ٌٖ ٜ

 ٚإٕ فضف أدٓيب أٟ :)َٔ يٝػ بٛاصخ ٚال ٚفٞ( املٛف٢ ب٘ ملعني يف دٗت٘ املٛف٢ ب٘ ؾٝٗا مل ٜنُٓ٘ ملقارؾ١ ايقضف َغتشك٘ . 

 َاسا يف ساي١ إٔ املٛفٞ ْعض املٛفٞ إيٝ٘ يف ٚفٝ٘ ٜتقضف بٗا نُا ٜؾا٤ ، ؾٌٗ جيٛط يًُٛفٞ إيٝ٘ إٔ ٜأخشٖا يٓؿغ٘ ؟  

 ٚإسا قاٍ ي٘ : مع ثًح َايٞ سٝح ؽ٦ت ، أٚ أعط٘ ، أٚ تقزم ب٘ ع٢ً َٔ ؽ٦ت ، مل جيظ ي٘ أخشٙ ألْ٘ َٓؿش ، نايٛنٌٝ يف تؿضق١ َاٍ . 

 ني ٚيٛ ناْٛا ؾكضا٤ . ْك عًٝ٘ ، ألْ٘ َتِٗ يف سكِٗ . ٚال رؾع٘ إىل أقاصب٘ ايٛاصث

 ٚال إىل ٚصث١ املٛفٞ ْك عًٝ٘ ، ألْ٘ قز ٚف٢ بإخضاد٘ ؾال ٜضدع إىل ٚصثت٘ . 

 َاسا حيزخ يف احلاالت اآلت١ٝ :
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 . َٔ َات برب١ٜ ٚسلٖٛا

 ) نذظا٥ض ال عُضإ بٗا ( .  

 . ض َٛت٘ٚال سانِ ( سن)

 . )ٚال ٚفٞ ( ي٘ بإٔ مل ٜٛل إىل أسز

 ٚي٘ تضن١ ٚمل ٜعجض ي٘ ع٢ً ٚصث٘ ؟

 َٔ َات برب١ٜ ٚسلٖٛا

 ) نذظا٥ض ال عُضإ بٗا ( .  

 . ٚال سانِ ( سنض َٛت٘)

 .ٚال ٚفٞ ( ي٘ بإٔ مل ٜٛل إىل أسز )

 ضٚص٠ عؿغ َاٍ املغًِ عًٝ٘ ، إس يف تضن٘ إتالف ي٘ ؾًهٌ َغًِ أخش تضنت٘ ٚبٝع َا ٜضاٙ َٓٗا نغضٜع ايؿغار ٚاحلٝٛإ ، ألْ٘ َٛمع م

 ٚػٗٝظٙ َٓٗا إٕ ناْت َٛدٛر٠ . 

 ٚإال دٗظٙ َٔ عٓزٙ ٚي٘ ايضدٛع مبا غضَ٘ ع٢ً تضنت٘ سٝح ٚدزت .

 اد١ إيٝ٘. أٚ ع٢ً َٔ تًظَ٘ ْؿكت٘ غريايظٚز إٕ مل تهٔ ي٘ تضن١ إٕ ٣ْٛ ايضدٛع ألْ٘ قاّ عٓ٘ بٛادب ، ٚي٦ال ميتٓع ايٓاؼ َٔ ؾعً٘ َع احل 

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاحلات

 أْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب ايٛفاٜا ؼ ٚ ز

 ًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب ايؿضا٥ض ؼ ٚ ز

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 م احلٜٛينَعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾن١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشا

 

 


